VITEMÖLLE LEJEFÖRENING
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 14 juli 2017 – 13 juli 2018
Vitemölle Lejeförening är en förening vars ändamål, enligt stadgarna är att vidta och
samordna åtgärder avsedda att främja lägets utveckling och invånarnas trevnad, samt att
föra samhällets talan utåt.

Styrelse
Föreningens styrelse har under året bestått av följande:
Pia Svensson ordförande, Krister Hjelm vice ordförande, Gunilla Vernberg sekreterare, Niklas
Martinsson kassör, Ralf Jersby ledamot, Ingrid Resmark suppleant och Anders Lindgren
suppleant.

Festkommitté och stugfogde
Föreningens festkommitté har bestått av Maria Nilson, sammankallande, Maria
Hammenberg, Bengt Leksell, Teresa Mattisson, Lars Olsson och Pelle Gemmel. Stugfogde
med ansvar för Postahuset, samt uthyrning av föreningens tält har varit Pelle Gemmel.

Revisorer
Revisorer har under året varit Ulf Månsson och Hans Krantz. Margareta Hansson har varit
revisorssuppleant.

Valberedningen
Valberedningen har bestått av Nils Losell, sammankallande samt Peter Andersson och
Maurits Pergaments.

Medlemmar, medlemsavgift och ekonomi
Föreningen hade vid 2018 kalenderårs utgång 134 betalande medlemmar. Årsavgiften 2017
har varit 200 kr. Årsavgiften 2018 är 200 kr.
Föreningens ekonomi är god. Kassabehållningen den 31 december 2017 var 10 619,35kr.
Ekonomin i sin helhet redovisas i särskild, av revisorerna granskad rapport. Det ekonomiska
verksamhetsåret följer kalenderåret, medan verksamhetsberättelsen i övrigt avser perioden
juli till juli – mellan årsmötena.

Årsmöte 2017
Årsmötet 2017 hölls den 14 juli med 62 medlemmar närvarande. Stadgeenliga förhandlingar
och val genomfördes, styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och godkändes.

Styrelsens arbete under 2017‐2018
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden.

Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med:
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‐
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‐

Fortsatt att hålla en god dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Simrishamns
kommun.
Anordnat aktiviteter på Lejet.
Väghållning av bron
Haft kontakt och en dialog med Samhällsbyggnadskontoret angående ”Vitemölla torg”
och parkering på Lejet.
Renoverat stegen på Södra piren.
Haft en dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Lantmäteriet angående den
sovande vägföreningen”.
Följt renoveringen av piren och haft en ständig dialog med både byggare och kommunen
och informerat vidare till Lejeföreningens medlemmar.
Dialogmöte med representanter från andra byar och Kommunstyrelsen har ägt rum
under året.
Vi har städat stranden, Heden, Möllehällan, busshållplatsen, boulebanan och Killan på
hösten och på våren.
Vi har ansökt och fått beviljat för utsmyckning av byn till Lejeföreningen på 5 000kr från
Simrishamns kommun.
Lejeföreningen har utgivit fyra nr av Lejebladet 2017 samt hittills två nr under 2018.
Redaktionen utgörs av Pia Svensson och Morten Persson. Lejebladet delas ut till alla
hushåll i Vitemölla. Dessutom uppdateras Lejeföreningens hemsida www.vitemolla.org
kontinuerligt.
Vi uppdaterar ständigt vårt uppskattade Facebook‐konto för Lejeföreningen.
Vi har fortsatt följa Skötselrådet för Haväng och Vitemölla under 2017 och 2018.
Inköp under året till Lejeföreningen och Postahuset har varit följande: blommor till
krukan utanför Postahuset, korv och fika till städdagarna, marschaller till Vitemölla lyser.
Hälsat kronprinsessan Victoria välkommen till Vitemölla.

Fester på Lejet
Under året har i festkommitténs eminenta regi ett flertal arrangemang genomförts med stor
uppslutning från föreningens medlemmar. Dessa fester är finansierade genom inkomster till
festkommittén och belastar alltså inte föreningens kassa.






Äggarullning
Midsommarfirande
Hamnfest
Mingelkväll
Mingel för barn

Övriga arrangemang i Lejeföreningens regi:








Strandstädning vid två tillfällen under 2017‐2018 – där det efteråt bjöds på frukost
respektive korvgrillning
Yoga
Soppkvällar har genomförts vid Postahuset vid två tillfällen under året
En gemensam måltid på Badhotellet
”Österlen lyser” i Vitemölla
Nyårsfyrverkeri
VM i golf
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